


Mengelola Keragaman di Sekolah
Gagasan dan Pengalaman Guru
© Februari 2016

ISBN : 978-602-72686-5-4

Penulis: 
Anis Farikhatin || Arifah Suryaningsih || Dany Bilkis Saida Aminah
Eka Ary Wibawa || Erny Yunita Sari || Ida Retnawati
Imam Mutakhim || Indriyani Ma’rifah || Puji Handayani 
Oktavianus Jeffrey Budiarto || Sangidah Rofi’ah
Sari Oktafiana || Suwandi

Editor:
Suhadi
Linah Khairiyah Pary
Fardan Mahmudatul Imamah
Marthen Tahun

Desain cover dan layout:
Stelkendo Kreatif

xi x 196 halaman; ukuran 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, Februari 2016

Penerbit:
CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)
Progam Studi Agama dan Lintas Budaya
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
Jl. Teknika Utara, Pogung
Telp/Fax: 0274 544976
www.crcs.ugm.ac.id; Email: crcs@ugm.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya 
tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis 

dari penerbit



1

Berhadapan dengan Prasangka

Dalam relasi sosial, prasangka (prejudice) senantiasa 
hadir dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
membangun hubungan antarkelompok. Sulit rasanya kita 
terbebas dari prasangka. Kompleksitas dunia saat ini tidak 
memungkinkan kita untuk memperlakukan setiap individu 
ataupun peristiwa sebagai suatu hal yang unik. Yang kita 
lakukan kemudian adalah menyederhanakannya dengan 
membuat praanggapan yang membuat segala sesuatu 
menjadi kelihatan sederhana dan mudah dirumuskan 
melalui informasi dari berbagai sumber yang kita jumpai 
(Salim & Suhadi, 2007). Jika rumusan tersebut tanpa 
dilandasi argumen, pengetahuan, ataupun pengalaman 
yang memadai, maka sesungguhnya kita sedang berada 
dalam wilayah prasangka. Jika prasangka tersebut mengenai 
masalah agama, maka akan berbahaya kalau tidak dikontrol 
dan dikelola dengan baik.

Prasangka agama selama ini menjadi persoalan sosial 
yang rumit ditengah pluralitas keagamaan di Indonesia. 
Terlebih lagi ditengah gejala menguatnya simbol dan identitas 
keagamaan serta semakin terbukanya kran demokrasi, 
prasangka mudah dimainkan. Dalam situasi itu ada kebebasan 
untuk berekspresi di ruang publik, ada juga kontestasi 
berupa main klaim tentang mana yang paling mutlak, atau 
apa maupun siapa yang harus menang atas nama berbagai 
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kepentingan. Dengan dukungan media informasi saat ini, 
prasangka dapat menggelinding dengan cepat lalu 
menggiring opini massa atau menjadi bola liar yang 
dapat bersinggungan dengan berbagai urusan. Dengan 
demikian, stereotype dan stigma tanpa terasa menjelma dan 
mengaduk-aduk suasana yang semula adem ayem berubah 
menjadi ketegangan. Situasi seperti itulah yang terjadi 
di ruang publik sekolah bernama SMA Perguruan Islam 
Republik Indonesia (PIRI) I Yogyakarta. 

Hari itu, Jum’at di penghujung tahun 2011 saat seluruh 
siswa baru saja pulang usai jam pelajaran terakhir. Tiba-tiba 
terdengar kabar siswa PIRI (yang kemudian teridentifikasi 
sebagai Oki Setyawan siswa SMA PIRI I kelas XI IPS) 
diserang oleh beberapa pelajar sekolah lain tidak jauh dari 
lokasi sekolah. Bersyukur ada patroli polisi sehingga Oki 
dapat diselamatkan dan pelaku berhasil diamankan. Tak 
sulit mengenali Oki sebagai pelajar PIRI karena berseragam 
batik khas PIRI warna biru. Ia sedang ditangani pihak 
medis karena luka di kepala membutuhkan penanganan 
serius karena kulit kepala robek dan mengeluarkan banyak 
darah. Ketika pembina OSIS diminta  datang di Polsek 
Gondokusuman, pelaku ditanya tentang motif tindakannya 
tersebut. Ia menjawab, bahwa Oki diserang karena ia murid 
PIRI, sekolahnya Ahmadiyah yang sesat dan dilarang oleh 
MUI. Ketika ditanya lebih lanjut darimana pemahaman itu 
dia peroleh, ia menjawab dari televisi,  guru agama, dan 
dari buku Pendidikan Agama Islam (buku pegangan siswa). 
Dalam salah satu buku pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Kelas XI karangan  Drs. H. Syamsuri terbitan Erlangga  
(kurikulum KTSP) tahun 2007 halaman 174 terdapat 
penjelesan tentang kesesatan Ahmadiyah.  Dalam buku 
tersebut tertulis:“... Ahmadiyah termasuk kelompok yang 
sesat dan menyesatkan”. Sayangnya, kasus itu kemudian 
dinyatakan selesai tanpa ada sanksi tegas terhadap pelaku 
kekerasan. 
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Cerita di atas hanyalah sepenggal episode, di antara 
banyak kejadian yang dialami warga sekolah PIRI sebagai 
imbas pasca keluarnya fatwa MUI 2004 tentang pelarangan 
Ahmadiyah yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI). Pada kenyataannya Gerakan Ahmadiyah 
Indonesia (GAI) serta organisasi keagamaan lain juga 
menjadi korban, walaupun kondisi ancaman dan intimidasi 
tidak separah sebagaimana yang ditujukan kepada JAI. 
Prasangka, stigma dan stereotype negatif begitu kuat tertanam 
di masyarakat seiring banyaknya berita maupun seruan 
bernuansa kebencian di spanduk, pamlet, televisi, dan 
internet yang memicu berbagai aksi mulai dari diskriminasi, 
intimidasi, sampai kekerasan. 

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 
penulis sebagai salah satu guru agama di SMA PIRI I untuk 
melakukan upaya melalui proses pembelajaran di sekolah 
agar siswa dapat merespons situasi yang ada dengan jernih 
dan arif. Selanjutnya ada harapan agar warga sekolah SMA 
PIRI I dapat belajar dari peristiwa tersebut untuk mengontrol 
dan mengelola prasangka dalam dirinya. Hal ini tentu saja 
membutuhkan kesanggupan yang serius dari guru untuk 
mengembangkan model pembelajaran yang berkualitas 
melalui pilihan wacana, cara, dan media yang sesuai. 

Tulisan ini menguraikan tentang keberadaan SMA PIRI 
I dan hubungannya dengan kasus Ahmadiyah, dinamika 
keberagamaan di dalamnya, khususnya pasca fatwa MUI 
2005 serta upaya Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) 
dalam merespons situasi melalui praktik pembelajaran 
agama. Di sini penulis berefleksi dengan menempatkan diri 
sebagai seorang pengamat yang sekaligus adalah menjadi 
bagian dari apa yang sedang diamati. Oleh karena itu, sulit 
rasanya bagi penulis untuk sekedar memberikan penjelasan 
deskripsi semata, tanpa memberikan analisis secara berpihak 
pada komunitas yang menjadi subjek pembahasan ini.  
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Sekolah PIRI di antara Dua Nama Ahmadiyah

SMA PIRI I Yogyakarta merupakan salah satu seko-
lah umum yang berada di kompleks sekolah PIRI Baciro 
Yogyakarta. Sekolah ini adalah salah satu dari 10 sekolah 
yang didirikan oleh Yayasan Islam bernama Perguruan 
Islam Republik Indonesia (PIRI) di bawah naungan Gerakan 
Ahmadiyah Indonesia (GAI) pada tahun 1942, dengan akte 
notaris No. 3 tanggal 03 Februari 1959. Pada pasal 3 AD/
ART Yayasan ditegaskan bahwa Yayasan PIRI berdasarkan 
Quran Suci dan Sunah Nabi, dengan keyakinan bahwa Nabi 
Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan penutup para 
Nabi.

Ahmadiyah merupakan organisasi keagamaan (Islam) 
yang pendiri awalnya adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(HMGA) dari Qadian, Punjab, India (1835-1908). Kelompok 
ini kemudian terpecah menjadi 2 pada tahun 1914, yaitu 
aliran Lahore dan aliran Qadian. Perpecahan keduanya 
dikarenakan perbedaan dalam menempatkan figur HMGA. 
Ahmadiyah Lahore menempatkan figur HMGA sebagai 
seorang mujaddid (pembaharu) dan Nabi Muhammad SAW 
adalah penutup para nabi. Sedangkan Ahmadiyah Qadian 
memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada HMGA 
yaitu sebagai Nabi dengan segala konsekuensi derivatif 
yang mengiringinya (Iskandar Zulkarnain, 2005). Hal 
inilah yang kemudian membuat JAI harus menerima fatwa 
MUI sebagai kelompok yang menyimpang dari Islam dan 
dinyatakan dilarang berkembang di Indonesia. Sejak itu 
nama Ahmadiyah kemudian menjadi populer dan sangat 
stigmatis yang mengundang serangkaian tindak kekerasan. 

Kedua aliran ini berkembang di Indonesia, khususnya 
di Yogyakarta. Ahmadiyah Lahore yang pengikutnya disebut 
sebagai anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) 
yang memiliki yayasan pendidikan bernama PIRI. Satunya 
lagi Ahmadiyah Qadian yang pengikutnya disebut sebagai 
anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). GAI berdiri 
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30 April 1930, Yayasan PIRI berdiri tahun 1942. Jemaat JAI 
berdiri sejak 1953 dan dinyatakan terlarang oleh MUI setelah 
ia hidup dan berkembang di Indonesia selama setengah 
abad.

Keberagamaan di SMA PIRI I Yogyakarta

Sejak awal didirikan, sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 4 AD/ART PIRI, maksud dan tujuan didirikan sekolah 
PIRI adalah untuk menegakkan kedaulatan Tuhan agar 
umat manusia di Indonesia mencapai keadaan jiwa (state of 
mind) atau kehidupan batin (inner life) yang disebut salam/ 
damai. Dengan demikian, kata “damai” menjadi landasan 
dasar bagi seluruh aktifitas pendidikan di sekolah PIRI 
dengan menempatkan Pendidikan Agama Islam (PAI) seba-
gai basis pendidikan. 

Dalam praktiknya, sekolah PIRI menerima guru dan 
murid yang berbeda agama. Hampir setiap tahun ada siswa 
yang berbeda agama menjadi siswa SMA PIRI I meskipun 
hanya satu dua orang. Mereka mendapatkan guru agama 
dengan pelajaran agama sesuai dengan agama mereka.  
Tercatat pernah ada guru yang beragama Buddha yang 
mengajar ektra-kurikuler teater dan ada juga guru bahasa 
Mandarin yang beragama Khong Hu Chu. Sedangkan siswanya 
berasal dari agama Katolik, Hindu, dan Buddha (Farikhatin, 
2013). Perbedaan yang ada sama sekali tidak menimbulkan 
masalah. Terbukti selama ini mereka yang berbeda agama 
merasa nyaman dan tetap dalam keimanannya sampai lulus 
sekolah karena satu dengan yang lain bisa saling memahami,  
menjaga, dan menghargai. 

Banyak dari siswa PIRI yang berasal dari luar DIY. 
Mereka sebagian ada yang indekos di sekitar sekolah, sebagian 
lagi tinggal di asrama Pondok Pesantren Minhajurrahman 
yang kegiatannya terpadu dan disesuaikan dengan jadwal 
formal sekolah. Para guru agama di SMA PIRI I berlatar 
belakang tradisi keagamaan yang berbeda, ada yang dari NU 
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(seperti penulis) dan ada juga dari Muhammadiyah. Oleh 
karenanya, tradisi keberagamaan yang berkembang di PIRI 
sangat beragam dan terbuka. Tradisi NU seperti sholawat-
an, yasin-an, semakan & khatam-an dapat berkembang 
dengan baik dan tidak menutup kemungkinan adanya 
tradisi lain yang dipandang mampu untuk menghidupkan 
ghiroh Islam (Farikhatin, 2013). Menurut Mulyono, salah 
satu tokoh penting GAI yang mengurusi bidang dakwah 
dan pendidikan, sekaligus pengasuh pondok pesantren 
Minhajurrahman; yang terpenting bagi warga GAI adalah 
bukan pada sosok HMGA, tapi bagaimana warga GAI 
mampu melanjutkan spirit dakwah yang diperjuangkan oleh 
HMGA seabad yang lalu dalam konteks keindonesiaan saat 
ini hingga tegaknya kedaulatan Tuhan dan terwujudnya 
kondisi masyarakat yang  berjiwa salam.

Dinamika Keberagamaan SMA PIRI I Pasca Fatwa MUI 
2004

Selain kasus Oki, tercatat beberapa peristiwa yang 
muncul setelah keluarnya fatwa MUI tersebut. Kasus-kasus 
tersebut antara lain: 

Salah satu majalah nasional terkemuka, memuat berita  
berjudul: Bersahabat Dengan Aliran Sesat, dengan foto 
bergambar pintu gerbang  SMA PIRI I Yogyakarta. Tentu 
saja hal ini membuat warga sekolah PIRI sewot. Hal itu juga 
menjadi alat politisasi dan provokasi yang sangat ampuh 
untuk mendiskreditkan sekolah PIRI, misalnya dalam 
persaingan penerimaan siswa baru. Bahkan beberapa siswa 
yang sudah masuk sekolah PIRI ditarik mundur dari sekolah 
oleh orang tuanya meskipun sudah diberi penjelasan oleh 
pihak sekolah bahwa sekolah ini milik GAI, bukan JAI.

Hari Jum’at, 1 Januari 2012, kompleks sekolah PIRI 
Baciro yang sedang melaksanakan pengajian tahunan 
sekaligus expo hasil karya siswa, mendapat intimidasi dari 
sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Umat 
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Islam Indonesia (FUI). Sekitar 100 orang mengepung 
kompleks sekolah PIRI Baciro dan berteriak dari atas mobil 
terbuka menghujat dan menuntut acara dibubarkan. Tidak 
berapa lama Walikota Yogyakarta datang dan meminta 
acara dihentikan serta mengosongkan kompleks sekolah 
PIRI sampai 3 hari ke depan, dengan alasan situasi tidak 
kondusif. Penjelasan panitia bahwa pendemo telah salah 
sasaran karena PIRI ini milik GAI, bukaan JAI, sama sekali 
tidak berarti. Tak hanya itu, usai meminta acara berhenti, 
walikota naik di atas kendaraan kelompok pendemo dengan 
meneriakkan Allahu akbar (sambil tangan mengepal) 
menjelaskan kepada kelompok pendemo bahwa dirinya 
sudah menghentikan kegiatan sampai 3 hari ke depan dan 
meminta pendemo untuk kembali ke rumah masing-masing 
dengan damai. 

Tahun 2012 Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama 
(Mapenda) Kementerian Agama Kota Yogyakarta didampingi 
pengawas Pendidikan Agama Islam meminta semua guru 
Pendidikan Agama Islam (GPAI) se-Yayasan PIRI untuk 
berkumpul di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 
guna menandatangani surat pernyataan bermeterai yang 
menyatakan bahwa guru agama PIRI mengajarkan bahwa 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (HMGA) adalah mujaddid, 
bukan nabi dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. 
Para guru, termasuk penulis berusaha menjelaskan panjang 
lebar disertai bukti-bukti bahwa GPAI PIRI tidak pernah 
melakukan apa yang dikhawatirkan. Tapi penjelasan tersebut 
seperti tidak berarti. Kami tetap harus menandatangani surat 
pernyataan itu dengan perasaan sangat direndahkan, karena 
kertas selembar ternyata lebih berharga daripada penjelasan 
para guru agama.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak Pedoman 
Besar GAI seperti  dialog dengan pemerintah, kementerian 
agama, dan juga media. Bahkan rombongan Tim Investigasi 
dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 
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Kementerian Agama RI akhirnya datang melakukan investigasi 
dan beberapa waktu kemudian menyampaikan paparan hasil 
investigasi di kantor Kemenag. Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh 18 unsur perwakilan elemen masyarakat yang diundang, 
terdiri dari: Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU), 
Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Majlis 
Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Anti Maksiat (GAM),  
Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan 
(Bakor Pakem) DIY, Polda DIY, Pengurus Pusat Muslimat, 
Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, GAI, Forum Umat 
Islam (FUI), Aji Damai, Front Pembela Islam (FPI), Poltabes, 
dan Kejaksaan Tinggi DIY.

 Namun penjelasan dari Balitbang tentang GAI tak 
memberikan hasil yang maksimal karena ormas yang 
tergabung dalam FUI sudah antipati, sama sekali tidak 
mau mendengarkan dan berusaha menyerang dengan 
melontarkan kata-kata kasar bernada provokatif di dalam 
ruangan, hingga pimpinan dialog menegur dengan keras.

Belajar dari Pengalaman untuk Mengatasi Keadaan 

Dalam perspektif psikologi sosial, terjadinya aksi 
kekerasan, permusuhan, dan ketidakadilan dalam masyarakat 
berasal dari adanya antagonisme kelompok. Menurut Taylor 
dkk., (dalam Alfandi: 2013) antagonisme kelompok tampak 
ketika anggota satu kelompok (in group) menunjukkan sikap 
negatif dan perilaku negatif terhadap anggota kelompok 
lain (out group). Antagonisme kelompok memiliki tiga 
komponen yang saling terkait yaitu stereotipe (stereotype), 
prasangka (prejudice), dan diskriminasi (discrimination). 
Menurut Taylor juga, di antara tiga komponen tersebut 
prasangka merupakan salah satu aspek paling destruktif dari 
perilaku manusia dan sering menimbulkan tindakan yang 
mengerikan. 
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Prasangka (prejudice) menurut Allport dan Jones 
dalam Salim (2007) merupakan sikap antipati berdasarkan 
generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes,  
yang hanya didasarkan pada perasaan tertentu ataupun 
pengalaman yang salah. Antipati itu dapat dirasakan, 
dinyatakan, dan ditujukan kepada kelompok atau individu 
dari kelompok tertentu. Menurut Brown (2005), prasangka 
adalah sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat 
merendahkan, pengekspresian afek negatif, atau tindakan 
permusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu 
kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaannya dalam 
kelompok tersebut. Prasangka dapat berupa prasangka ras, 
etnis, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

Sikap tertutup dan media informasi yang memberitakan 
hal-hal negatif dapat mendorong semakin menguatnya 
prasangka. Hasil penelitian M. Taufan (2013) menunjukkan 
bahwa semakin sering isi berita agama yang dikemas 
oleh media dengan memihak pada  kelompok agama 
tertentu akan mempengaruhi persepsi, pengetahuan, dan 
kecenderungan-kecenderungan (sikap) pembaca sehingga 
akhirnya memihak pada  kelompok agama sendiri dan 
berprasangka negatif terhadap agama dan kelompok yang 
berbeda.  

Baron dan Byrne (2003) menyampaikan tentang 
beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan 
prasangka yaitu:(a) belajar untuk tidak membenci, (b) 
meningkatkan intensitas kontak antarkelompok, (c) 
rekategorisasi, yaitu melakukan perubahan batas antara 
ingroup dan outgroup-nya. 

Ada beberapa catatan yang bisa diambil pelajaran dari  
berbagai peristiwa di SMA PIRI I. Pertama, serangkaian 
peristiwa di atas menunjukkan gambaran yang jelas bagaimana 
prasangka itu bekerja dalam pikiran seseorang sehingga 
membentuk sikap antipati. Orang yang antipati sama sekali 
tidak mau mendengar, walaupun telah ditunjukkan argumen 
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yang disertai bukti-bukti. Karena tidak bersedia mendengar, 
maka secara otomatis juga gagal memahami. Karena gagal 
memahami maka sulit baginya untuk berpikir obyektif, 
sehingga segala hal yang dilihatnya selalu akan dinilai secara 
negatif. Sikap yang kemudian muncul adalah merendahkan, 
permusuhan, dan pada akhirnya memicu perilaku agresif.

Kedua, terlepas dari kontroversi yang ada,  keluarnya 
fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan Ahmadiyah sebagai 
aliran yang menyimpang/ keluar dari Islam berbuntut 
anarkis dan berdampak tragis pada Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI). Pihak MUI memang telah menyatakan tidak 
boleh terjadi kekerasan pada JAI, namun bukti di lapangan 
menunjukkan hal yang berbeda. Disamping memang ada 
faktor lain seperti perbedaan pemahaman yang ada dalam 
tubuh agama itu sendiri, sikap tertutup atau kurangnya 
sosialisasi kelompok, dalam hal ini GAI. Selain itu juga faktor 
eksternal agama seperti penguatan simbol dan identitas 
agama sebagai gejala global yang sulit ditolak, juga semakin 
terbukanya kran demokrasi dan faktor ekonomi. 

Ketiga, kekerasan itu semakin meluas baik dari segi 
pelaku yaitu elemen masyarakat, media bahkan oleh aparat 
negara, maupun dari segi wujud, jenis, dan skalanya ditengah 
ketidaksiapan atau bahkan kegagalan negara menjalankan 
kewajibannya untuk melindungi segenap warganya dengan 
segala perbedaanya. Pemerintah gagal melaksanakan 
penegakan hukum sehingga tidak ada sanksi yang tegas 
bagi pelaku kekerasan.

Keempat, prasangka (prejudice) agama yang tidak 
dikontrol dengan baik akan mengganggu komunikaasi 
dan kerja sama antarkelompok, bahkan berdampak pada 
tindakan yang mengerikan karena pelaku bisa melakukan 
apa saja atas nama agama. Pengelolaannya tidak cukup 
hanya dengan “bicara” dengan argumen atau mediasi seperti 
yang terjadi di sekolah PIRI. 
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Oleh karena itu yang saya lakukan kemudian mencoba 
mengadopsi apa yang disampaikan oleh Baron dan Byrne 
(2003)  tentang beberapa teknik yang dapat digunakan 
untuk mengendalikan prasangka. Saya mulai dengan 
melakukan revisi dari sisi orientasi pembelajaran, materi, 
maupun metode. Model pembelajaran ini kemudian saya 
beri nama: Pendidikan Agama Berbasis Pengalaman. Dari sisi 
orientasi, saya arahkan pada upaya membangun kesadaran 
secara sistimatis terhadap pentingnya kehidupan bersama 
yang damai di tengah kemajemukan. Dari sisi tujuan, 
materi saya arahkan pada pengembangkan sikap proaktif, 
dengan memperkaya pengalaman (realitas keberagaman) di 
masyarakat melalui silaturahmi dan dialog. Dari segi proses, 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan 
andragogis melalui kerangka Eksperience Learning Cyclus 
(ELC) yang kritis –dialogis– reflektif membantu mereka 
menemukan sendiri rasa aman, nyaman, dan saling mengerti. 
Di samping itu saya memanfaatkan realitas kemajemukan 
masyarakat Yogyakarta sebagai media dan sumber belajar 
sekaligus laboratorium pembelajaran. Beberapa kegiatan 
yang saya lakukan adalah:

a. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan 
komunitas yang ada di Yogyakarta, seperti: Institute 
Dian/Interfidei, Lembaga Studi Islam dan Politik 
(LSIP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 
(PKBI), Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB), 
Yayasan Sayap Ibu Kalasan, Lapas Wirogunan, 
Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum (YAKKUM), 
CD Bethesda dan lain-lain. Dengan begitu saya merasa 
dikuatkan dan lebih percaya diri. Melalui jejaring ini 
saya mendapat banyak pelajaran, dorongan, serta  
bantuan untuk melakukan solusi kecil atas persoalan 
besar yang ada.

b. Membuka diri dan memberi ruang dialog kepada pihak 
lain untuk hadir di kelas ataupun dialog. Beberapa 
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catatan yang pernah hadir di kelas antara lain: Ketua 
MUI Yogyakarta Thoha Abdurrahman (berkat bantuan 
LSIP), Djohan Efendi untuk berdialog dengan guru 
agama PIRI (berkat bantuan Institute Dian/ Interfidei), 
menghadirkan guru agama Hindu, Kristen, dan Katolik 
seperti Pendeta Bambang dan Kiai Muhaimin dari 
FPUB, dan Surya dari Ashram Krisna. Dengan begitu 
siswa mendengar sendiri tentang ajaran agama lain 
langsung dari sumbernya. Beberapa mahasiswa Center 
for Religious and cross-Cultural Studies (CRCS) dan juga 
para peneliti. Selain itu juga bekerjasama dengan pihak 
yayasan untuk membuka kompleks sekolah PIRI sebagai 
ajang kegiatan bersama bagi instansi luar/ masyarakat 
sekitar, seperti menjadi tuan rumah MTQ Pelajar 
Kota Yogyakarta, tempat pengajian/ rapat kampung 
sekitar Baciro, untuk Pos TPS saat pemilu. Kegiatan 
paling menarik adalah menghadirkan pengawas untuk 
menjadi narasumber dalam pengajian di yayasan PIRI. 
Hal tersebut sungguh mampu membangun komunikasi 
yang baik yang pada akhirnya mengurangi kebencian 
dan sakit hati yang pernah ada.

c. Mendampingi anak didik berbagi hidup dengan 
dengan orang lain melalui silaturahmi dan dialog  agar 
siswa belajar memahami dan menghargai perbedaan 
sekaligus mengurangi prasangka yang selama ini tak 
sadar menyelimuti pikiran mereka. Tercatat kegiatan 
yang pernah dilakukan adalah kunjungan dan dialog ke 
Yayasan Rehabilitasi Cacat Ganda Sayap Ibu Kalasan, ke 
Pondok Pesantren Waria Al Fatah, ke Markas JAI Jalan 
Atmosukarto, ke Komunitas Penghayat Saptodarmo 
dan ke Lapas Perempuan Wirogunan.
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Penutup 

Prasangka seringkali hadir tanpa kita sadari dalam 
kehidupan sosial kita dengan wujudnya yang cenderung 
negatif. Terlebih lagi prasangka agama akan mudah sekali 
merebak ditengah situasi semakin menguatnya identitas dan 
simbol keagamaan yang disokong oleh media informasi. Ia 
akan mudah sekali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu 
yang berpotensi mengadudomba ditengah ketidaksiapan 
negara melindungi warganya. Jika prasangka tidak dikelola 
dengan baik, akan menjadi ancaman serius karena sifatnya 
yang negatif dan mewujud dalam bentuk sikap (antipati) dan 
perilaku (diskriminatif, stereotype negatif, bahkan berupa 
tindakan kekerasan). Untuk itu, kita mesti hati-hati dan 
waspada terhadap setiap pengetahuan dan informasi yang 
kita peroleh. Menghilangkan prasangka sama sekali rasanya 
juga tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan kemudian adalah 
mengendalikan dan mereduksinya seminimal mungkin 
dengan membuka diri, menyediakan hati untuk berdialog 
dan bertemu orang-orang yang berbeda dengan kita. 
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